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 محاضر الدورة الحادية والتسعين للجنة التقييم

 تغطي هذه المحاضر المداوالت التي أجرتها لجنة التقييم خالل دورتها الحادية والتسعين المنعقدة  -1

 .2016مارس/آذار  30مارس/آذار وصبيحة يوم  29يوم 

 .موافقة لجنة التقييم على هذه المحاضر، سيتم تداولها مع المجلس التنفيذيبعد  -2

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ندونيسيا، والم -3 ندا، كسيك، وهولحضر الدورة أعضاء اللجنة من الهند )رئيس الجلسة(، ومصر، وفرنسا، وا 
م أعضاء مجموعة العمل المعنية بنظا ،بصفة مراقب ،ونيجيريا، والنرويج، وسويسرا. كما حضرها أيضا

يرليس المجموعة(، والصين، وفرنسا، و وهم، نيجيريا )رئتخصيص الموارد على أساس األداء،   ندا )من خاللا 
للمشاركة في مناقشة التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على االتصال عن بعد بطريقة الفيديو(، 

؛ المكتب مديرمكتب التقييم المستقل في الصندوق؛ ونائب  مديردورة أيضا أساس األداء. وحضر هذه ال
لدائرة  ؛ ونائبة الرئيس المساعدالدائرةإدارة البرامج؛ ومدير البرامج الرئيسي في دائرة ونائب الرئيس المساعد ل

دارة المعرفة؛ ومدير التخطيط االستراتيجي في الدائرة؛ ومديرة شعبة الشر  ق األوسط وشمال االستراتيجية وا 
والكاريبي؛ ومدير برنامج  قطري في الشعبة؛ ومدير شعبة أمريكا الالتينيةومدير برنامج أفريقيا وأوروبا؛ 

قطري في الشعبة؛ وكبيرة الموظفين القانونيين في مكتب المستشار العام؛ والقائمة بأعمال سكرتير الصندوق 
مارس/آذار(؛ وغيرهم من  30كرتير الصندوق )يوم مارس/آذار(؛ وس 29في مكتب سكرتير الصندوق )يوم 

 موظفي الصندوق.

المستشار ونائب رئيس البعثة، ، Sinem Minganكذلك انضم إلى اللجنة أيضا في هذه المداوالت السيد  -4
زراعي في سفارة تركيا لمناقشة تقييم البرنامج القطري لتركيا؛ المستشار ال، Hilmi Ergin Dedeoğluوالسيد 

لدى  االتحاديةالبرازيل  لجمهورية، السفيرة والممثلة الدائمة Maria Laura da Rochaالسفيرة وسعادة 
 وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعة في روما لمناقشة البند المتعلق بتقييم البرنامج القطري للبرازيل.

 من جدول األعمال: اعتماد جدول االعمال 2البند 

( التقييم 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2( افتتاح الدورة؛ )1المؤقت البنود التالية: )تضّمن جدول األعمال  -5
( مسودة ورقة النهج المتعلقة بالتقييم المؤسسي 4المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ )

( نهج 7تركيا؛ )( تقييم البرنامج القطري ل6( تقييم البرنامج القطري للبرازيل؛ )5لالمركزية في الصندوق؛ )
تعليقات مكتب التقييم المستقل عليه؛  و ،الصندوق في االنخراط مع البلدان التي تعاني من أوضاع هشة

تعليقات و توليفة موجزة للدروس المستفادة ( مبادرة تقييم األثر بموجب التجديد التاسع لموارد الصندوق: 8)
داد محاضر دورات لجنة التقييم، والموافقة عليها ( اإلجراء الخاص بإع9؛ )مكتب التقييم المستقل عليها

 ( مسائل أخرى.10وتداولها؛ )

لضمان وجود بعض وأشار رئيس اللجنة إلى أنه قد تم إعادة ترتيب بعض البنود على جدول األعمال   -6
المحددة.  البنودفي مهمات عمل أثناء مناقشة بعض  سيسافرونالموظفين الرئيسيين في الصندوق الذين 

؛ ومباردة تقييم األثر بموجب التجديد 4البند  باعتبارهتم مناقشة تقييم البرنامج القطري لتركيا تالي، ستوبال
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باعتبارها التاسع لموارد الصندوق: توليفة موجزة للدروس المستفادة وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليها 
وتعليقات مكتب التقييم  ،أوضاع هشة ؛ ونهج الصندوق في االنخراط مع البلدان التي تعاني من5 البند

لتقييم المؤسسي القطري للبرازيل ومسودة وثيقة نهج ا . أما تقييم البرنامج6 باعتباره البندالمستقل عليه، 
 ، على التوالي.9و 8لالمركزية في الصندوق فسيناقشان في اليوم الثاني، باعتبارهما البندين 

تقدم به مكتب التقييم المستقل لعقد  اتحت مسائل أخرى، مقترح ليتضّمنجدول األعمال المؤقت  عّدلكذلك  -7
 .لمناقشة التقييم المؤسسي لالمركزية في الصندوق 2016دورة إضافية للجنة التقييم في نوفمبر/تشرين الثاني 

يدا ليتضمن بندا جد ،المعّدلEC 2016/91/W.P.1 وتبّنت لجنة التقييم جدول األعمال الوارد في الوثيقة  -8
 (.EC 2016/91/W.P.1/Rev.1 إصدار الوثيقة بحيث تصبح سُيعادحت مسائل أخرى )ت

 في الصندوق من جدول األعمال: التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء 3البند 

، التي تتضّمن التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد EC 2016/91/W.P.2استعرضت اللجنة الوثيقة  -9
 على أساس األداء في الصندوق، واستجابة إدارة الصندوق على هذا التقييم 

(EC 2016/91/W.P.2/Add.1وأش .)لتوصيات هذا التقييم المؤسسي واجودة ارت اللجنة بعين الرضا ل
 .الواردة فيه

لموارد على أساس األداء قد أسهم في إيجاد نظام أكثر سّلط التقييم الضوء على أن نظام تخصيص ا -11
. ما سبقهم مواردالوسهولة في الوصول إليه والقدرة على التنبؤ به لتخصيص  انتظاما، وشفافية، ومرونة

وحللت اللجنة  الدول األعضاء النامية. بينالصندوق موارد نظاما أكثر عدالة لتخصيص  عالوة على كونه
 .تقرير المخصصاتفي  ووجدت أن تعداد السكان الريفيين كان المحرك الرئيسي ،القطريةمكون االحتياجات 

بصورة محدودة على الفقر مكون االحتياجات القطرية في معادلة هذا النظام يرّكز  كذلك فقد وجدت أن
 تأخذ الذي يعتبر جوهر مهمة الصندوق. عالوة على ذلك، فإن معادلة هذا النظام، باإلجمال، الالريفي، 

كما أنها ال تعكس بصورة بعين االعتبار التحديات الناشئة مثل تغير المناخ، والهشاشة، والتعرض للمخاطر. 
 .األمن الغذائي والتغذية :مظهرين رئيسيين من مهمة الصندوق، أال وهماشاملة 

والذي يتضّمن ثالثة متغيرات  –وفي الوقت نفسه، فإن أثر المخصصات النهائية على مكّون األداء القطري  -11
والمشروعات المعرضة  ،السياسات والمؤسسات القطرية تقديرأداء القطاع الريفي، ، ترفد بعضها بعضا

 مكون األداء في نظممن  ولعله حظي بوزن ترجيحي أقلأقل مما هو مرغوب فيه ربما كان  –للمخاطر 
 تخصيص الموارد في المؤسسات المالية الدولية األخرى.

وأشارت اللجنة أنه وباإلجمال، فإن درجات التقييم في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء كانت  -12
 مرضية بالنسبة لألهمية، ومرضية إلى حد ما بالنسبة للكفاءة والفعالية.

واعترفت اللجنة بأن هنالك العديد من التعديالت اإليجابية التي ُأدخلت على هذا النظام على مدى السنوات  -13
دراج متغّير تعداد  ،مة المخصصات لمدة ثالث سنوات مع دورات تجديد المواردمثل مواء –لماضية ا وا 

في البلد اإلجمالي السكان الريفيين في مكّون االحتياجات القطرية في المعادلة، عوضا عن تعداد السكان 
 .وذلك إلدخال تحسينات إضافية على النظام كأداة لتخصيص الموارد المعني،
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تشذيب تصميم هذا النظام من خالل  (1التوصيات التي خرج بها التقييم إلجراء ما يلي: ) ودعمت اللجنة -14
أداء على الفقر الريفي، وتشذيب المؤشرات المتأصلة في متغّير تركيزه تعزيز و  ،جعل أهدافه أكثر دقة

عادة تقدير التوازن بين االحتياجات القطرية واألداء الالقطاع الزراعي قطري في توجيه المخصصات ، وا 
( تشذيب العمليات للوصول إلى قدر أكبر من الفعالية، وعلى سبيل المثال من خالل النظر فيما 2القطرية؛ )

ا لعدم توفر الدرجات لهذا لو كان من الضروري اإلبقاء على مكّون تقدير المؤسسات والسياسات القطرية نظر 
جراء إعادة  ،بصورة أقل تواترا أداء القطاع الزراعيدرجة ( تحسين الكفاءة من خالل حساب 3؛ )المكون وا 

، على سبيل إدارة النظام وحوكمتهتعديل ( 4التخصيص في وقت مبكر من الدورة ومدتها ثالث سنوات؛ )
بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وتعزيز الشفافية  معنيةالمثال من خالل إيجاد لجنة بين الدوائر 

( توليد المعرفة من خالل رصد 5؛ )وتداول تقارير سنوية أكثر شموليةام من خالل إعداد في تنفيذ النظ
 وتقاسم الخبرات عبر البلدان.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التفاصيل الخاصة ببعض العناصر الهامة، مثل التعرض لمخاطر تغّير  -15
متغيرات الحاجة إلدخال ب واعترفوا، في متن التقرير الرئيسي وليس ذيول هذا التقييملم تدرج إال في المناخ، 

 لى أساس األداءالتعرض آلثار تغّير المناخ والهشاشة في معادلة نظام تخصيص الموارد عإضافية مثل 
أيضا على الحاجة لمزيد من التطوير لمؤشرات . كذلك فقد أكدوا ولكنهم دعوا إلى اإلبقاء على بساطة النظام

مع األخذ بعين الحسبان األولويات الواردة في سياسة  أداء القطاع الريفين الجنسين في متغير التمايز بي
 التمايز بين الجنسين في الصندوق.

اإلحصائيات ، فقد دعت اللجنة إدارة الصندوق إلى النظر في اهر مختلفة للمعادلةواعترافا بتعقيد إضافة مظ -16
إدراجها رات أو المؤشرات الجديدة المحتمل عند اختيار المتغي الموثوقة من مصادر أخرى ألغراض الكفاءة

لتقرير فيما لو كان سيتم إدراج المخصوص ، البد من إيالء الحذر في هذا النظام. وفيما يتعلق باألخيرة
وما هو األثر الذي سيخلفه ذلك على مكّوني األداء واالحتياجات في  ،ةجديد اتو/أو متغير  اتمؤشر 

 المعادلة.

تعزيز التعلم عبر البلدان ى التوصية التي وردت في التقييم لقضية أخرى، أّكدت اللجنة مرة أخرى عل وحول -17
 واألقاليم، وأكدت على الحاجة لتبسيط توليد درجات أداء القطاع الزراعي عبر البلدان بأسرها.

برضا اإلدارة على  علمااطت على هذا التقييم. وكذلك فقد أح الدقيقة والمركزةوقّدرت اللجنة استجابة اإلدارة  -18
متقدمة التي تم إعدادها الحصائية اإلتحليالت الالمخرجات اإلجمالية الناجمة عن التقييم والتزامها باستخدام 

أفضل للتوصيات الثالث الرئيسية، وهي: إعادة تقدير التوازن بين مكوني االحتياجات  لتنفيذلهذا التقييم 
ة النظام؛ وتعزيز التركيز على الفقر الريفي في مكون االحتياجات القطرية؛ القطرية واألداء القطري في معادل

وعالوة  .أداء القطاع الريفي من خالل إعادة النظر في المؤشرات والمسائل األساسية المتوفرة تشذيب متغّيرو 
لتعزيز فعالية معادلة هذا النظام وعمليته كحافز التي ستتبعها على ذلك، فسوف تفكر اإلدارة مليا في الطرق 

على الدورة التاسعة عشرة بعد  عن طريقة المضي قدما المقترحةألداء قطري أفضل، وسوف تعرض تحديثا 
 .2016د في ديسمبر/كانون األول المائة للمجلس التنفيذي التي ستعق

اللجنة هذه التوصيات،  دعمتفقد توصيات التقييم،  بعضعلى ومع اإلحاطة علما بتحفظات اإلدارة  -19
إدارة وحوكمة هذا النظام، وحّثت إدارة الصندوق على تعزيز الشفافية من خالل ب تلك المتعلقةوبخاصة 



EB 2016/117/R.28 

1 

تداول الوثائق األكثر متانة عن سبب إدراج أو عدم إدراج بعض البلدان في دورة ما من دورات النظام؛ 
يجاد لجنة بين الدوائر؛ وتعزيز الرابط بين مخصصات النظام والميزان عداد ذخيرة المشروعات؛ وا  ية اإلدارية وا 

انخراط تعزيز لمعلومات الخاصة بهذا النظام؛ وتيسير التعلم عبر األقاليم؛ و لوتطوير نظام قاعدة بيانات 
على سبيل المثال فيما يتعلق بإدراج أو استبعاد بلد ما من دورة  ،المجلس التنفيذي وتقاسم المعلومات معه

ويمكن تطبيق ذلك دون المساس باستقاللية إدارة  ام، ووضع سقف على المخصصات إلخ.من دورات النظ
. وأوضحت إدارة الصندوق بأنها توافق على الصندوق في تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

بنظام ذات الصلة نظام لجعل جميع المعلومات  وأعلمت أعضاء اللجنة بتطويرالحاجة لمزيد من الشفافية، 
الحسابات بطريقة أكثر  إجراءالموارد على أساس األداء متاحة على شبكة اإلنترنت ولضمان  تخصيص

أتمتة. وسوف يستفيد النظام من استنتاجات وتوصيات هذا التقييم والمناقشات الجارية بشأنه. كذلك فإن إدارة 
 ظام تخصيص الموارد على أساس األداء.لتنفيذ ن ةالصندوق أيضا بصدد إعداد مبادئ توجيهية شامل

توصية التقييم المؤسسي بأن إجراء إعادة تخصيص الموارد في وقت لوأحاطت اللجنة علما باستجابة اإلدارة  -21
وقد يحد من مرونة  ،أبكر من دورة تخصيص الموارد ومدتها ثالث سنوات قد يكون أمرا من الصعب تنفيذه

ومثل هذه التغيرات ال تتزامن بالضرورة مع دورة  تتغير من وقت آلخر.ويات الحكومات ألن أول ،هذا النظام
. وأوضحت ثالث سنوات، وبالتالي البد من اإلبقاء على أكبر قدر ممكن من المرونة على مدىالتجديد 

إدارة الصندوق أن إعادة التخصيص ال تحدث إال في البلدان التي تشير إلى أنها تود التنازل عن 
. إال أن اإلدارة أشارت إلى أنها ترصد حدث أساساذلك في السنة األولى، إن  ا ما يحدثونادر مخصصاتها 

بشكل استباقي احتمال أن تكون بعض المشروعات غير جاهزة في الوقت المناسب لتمويلها من خالل 
معها لضمان إعادة  وتنخرط ان التي تود التنازل عن مخصصاتها،المخصصات المرصودة لبلدانها أو البلد

 .التخصيص في الوقت المناسب

 . توازن صحي بين االحتياجات واألداء في تخصيص الموارد خلقولفتت اللجنة االنتباه إلى أهمية  -21

وبالنسبة لموضوع انخراط المجلس التنفيذي في عملية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، أوضحت  -22
جلس بصورة سنوية كجزء من وثيقة خصصات ُتعرض على المإدارة الصندوق أن المعلومات حول الم

بصورة كافية في  ينخرطلم  المجلسمشيرة إلى االستنتاج الذي خرج به التقييم إلى أن لصندوق. اميزانية 
توفير توصية محددة تتطرق لكيفية معاملة المجلس ، طلبت اللجنة من مكتب التقييم المستقل عملية النظام

كيف يمكن تحسين هذا الوضع في المستقبل. وعرض المكتب و  عة العمل ذات الصلة بهلهذا النظام ومجمو 
قضايا ال يتضمن أيضابهذا الصدد، أولهما ضمان إبالغ أكثر شمولية للمجلس التنفيذي،  اقتراحين

بنظام منتظمة والدروس المستفادة من تنفيذ النظام؛ وتعزيز دور مجموعة العمل المعنية الستراتيجية و اال
 تخصيص الموارد على أساس األداء.

وعّبر أعضاء مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، الذين حضروا المناقشة  -23
وعن التقييم الشامل الذي ُأجري والنهج االبتكارية التي استخدمها  لحضورهم الدورةكمراقبين، عن تقديرهم 

التزام اإلدارة بتشذيب النظام، وطلبوا استشارتهم بصورة كاملة مكتب التقييم المستقل. وأحاطوا علما ب
وانخراطهم في عملية االستعراض المخطط لها. كما عّبروا عن دعمهم للتوصيات الرئيسية في التقييم، 
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على الفقر الريفي، مضيفين أن األداء يبقى  وبخاصة تلك المتعلقة بالحاجة إلى تركيز أقوى وأكثر تفصيال
 والبد من تعزيز متانة وعدالة عملية تقدير األثر عبر البلدان بأسرها. ،يامكونا رئيس

وموضوعية للبيانات  تقييم المستقل تحليالت أكثر شموليةوطلب أعضاء مجموعة العمل أن يوّفر مكتب ال -24
أعلى الخاصة بمكون األداء لتمكين المجلس التنفيذي من تقرير فيما لو كان الوزن الترجيحي الممنوح لألداء 

أو أدنى من ذلك الموجود في المؤسسات المالية الدولية األخرى، نظرا ألن الصندوق ال يمكن مقارنته بغيره 
بالمائة  65من المؤسسات المالية الدولية على وجه العموم، ألنه يستهدف أشد المزارعين الريفيين فقرا، وألن 

 ها.تقودها احتياجات البلدان ال أداؤ  من مخصصاته

إلى أن وفي حين أن التقييم قد أظهر أن درجات تقدير المؤسسات والسياسات القطرية غير متاحة في  وُأشير -25
من  ، فإن شطب الدرجاتوبدون مثل هذا البديل ه لم يوّفر أي بديل لهذه الدرجات.العديد من البلدان، إال أن

إضافة المزيد من المتغيرات  . ولتجنب االلتباس، حّذرت مجموعة العمل منيخلف فجوة فيهاالمعادلة سوف 
على المعادلة، ألن من شأن ذلك أن يجعلها أكثر تعقيدا وأقل مرونة بدون االستجابة بالضرورة الحتياجات 

 الصندوق. التي يستهدفهاالمجموعات 

تحليل  أجرياألخرى،  الدولية وقبل إجراء مقارنة مع المؤسسات المالية وأوضح مكتب التقييم المستقل أنه -26
ي للمعادلة استنادا إلى هدف هذا النظام المتمثل في أن تتلقى البلدان األفضل أداء مخصصات أعلى. داخل

وقد أظهر التحليل بأن مكون االحتياجات كان أقوى بكثير من مكون األداء. وفيما يتعلق بقضية تقدير 
ك مؤشرا لهذا التقدير، بالمائة من حافظة الصندوق ال تمتل 38السياسات والمؤسسات القطرية، ونظرا ألن 

مع تحسن الوضع اإلجمالي للدول األعضاء في الصندوق، فإنه يمكن تعزيز متغير النزعة ستزداد وأن هذه 
 .أداء القطاع الريفي واالستعانة به ليحل من ناحية المبدأ مكان تقدير المؤسسات والسياسات القطرية

أن يحل مكان نصيب الفرد من الدخل مية البشرية مؤشر التنلمكان اإلفيما إذا كان ب واستجابة لتساؤل -27
على الرغم من و  ،أشار مكتب التقييم المستقل إلى أن مؤشر التنمية البشرية ،القومي اإلجمالي في المعادلة

 امؤشر كونه مثل الوصول إلى المياه، إال أنه يّتسم بميزة  ،أنه غير مثالي في التطرق ألبعاد الفقر الريفي
يعتبر عامال محددا للعديد من  ممااإلجمالي والعمر المتوقع،  القوميب الفرد من الدخل يتضمن نصي امركب

 المظاهر االجتماعية األخرى، وبالتالي فهو مقياس أقرب إلى رفاهية السكان.

بصورة  ة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء تفي بغرضهالوعلى وجه اإلجمال، اتُّفق على أن معاد -28
بعض التشذيب لضمان أن تعكس أولويات الصندوق الحالية وان تحقق توازنا أكبر  تحتاج إلى، لكنها جيدة

فإن اإلدارة بحاجة إلى التركيز على زيادة  ،بين عنصري األداء واالحتياجات. وعند تشذيبها لهذا النظام
ضفاء قدر أكبر من الموضوعية، والتواصل بصورة أكثر مالءمة مع المجلس ال تنفيذي بشأن الشفافية، وا 

القرارات المتخذة؛ وضمان إشراك مالئم للموظفين. وأخيرا، يتطّلع أعضاء اللجنة ُقدما للوثيقة المحدثة التي 
 .2016 ستعرض على المجلس في ديسمبر/كانون األول

 من جدول األعمال: تقييم البرنامج القطري لتركيا 4البند 

ها، المتعلقة بتقييم البرنامج القطري لتركيا. ويغطي هذا وضميمت EC 2016/91/W.P.5اللجنة الوثيقة  ناقشت -29
تضمن برنامجين من برامج الفرص االستراتيجية من عمليات الصندوق في البالد، التي تعاما  13التقييم 
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السكان  مداخيلالبرنامج القطري كان فعاال في زيادة . وأشارت اللجنة بتقدير إلى أن 2000القطرية منذ عام 
ضفاء الطابع ونوعية حياتهم لفقراءالريفيين ا ، من خالل تحسين البنى التحتية الريفية، واإلنتاجية الزراعية، وا 

 التجاري على الزراعة.

وأشارت اللجنة أيضا إلى االستنتاجات الرئيسية التي خرج بها التقييم، وهي الشراكة القيمة واالستراتيجية بين  -31
وتعديلها لتعكس بصورة أفضل وضع تركيا كبلد متوسط الدخل؛ وبناء الصندوق وتركيا والتي يمكن تعزيزها 

الشراكات المستقبلية حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي واالبتكارات وتشاطر المعرفة؛ كذلك 
التمويل الذي يقدمه الصندوق لتركيا إال أن محدودية  وعلى الرغم من .البد من تعزيز صورة الصندوق

 .ق يحظى بتقدير عال كمؤسسة هامة للتطرق لجيوب الفقر الريفي الموجودة في البالدالصندو 

ضفاء  -31 ومع اعترافها بأن أهداف المشروعات تتفق مع أولويات الحكومة وتولي االهتمام المالئم للتسويق وا 
نساء لإال أن هنالك بعض الشواغل بشأن استهداف المزارعين األفقر وا ،الطابع التجاري على الزراعة

ن زيادة الدخل لم تترجم إلى فرص للعمالة، وقد أدى ذلك، مترافقا مع والشباب. وعلى وجه الخصوص، أل
أعاق التنمية  كما ،إلى إثارة التحديات في وجه االستدامة ،عدم كفاية التعاون مع القطاع المالي الريفي

ية التي خرج بها تقييم البرنامج القطري وبهذا الصدد، لفتت اللجنة االهتمام إلى التوص .الريفية الشمولية
 إلعداد خطط عمل للتمايز بين الجنسين خالل تصميم المشروعات المستقبلية التي يدعمها الصندوق.

دارة الصندوق على االستنتاجات والتوصيات التي  -32 وقد عّبرت اللجنة عن تقديرها لموافقة كل من الحكومة وا 
الفرص االستراتيجية القطرية الجديد على أساسها. وعلى وجه نامج بر خرج بها هذا التقييم، وعلى إعداد 
برنامج الفرص االستراتيجية القطري استهدافا أكثر تركيزا على  يعكسالخصوص، ووفقا إلدارة الصندوق 
 على إدارة المعرفة ونظم الرصد والتقييم لتتّبع المشاركة والفوائد وتشديداالمزارعين األفقر والنساء والشباب؛ 

كثر فعالية مع الحكومة األسياسات اللشراكات وحوار اتوسيع النطاق و واهتماما أكبر ب ؛والتمكين المجتمعي
 ستضموالجهات األخرى. وللتطرق لموضوع االستدامة، فإن إدارة الصندوق بصدد تبني نهج برامجي حيث 

 ااس األداء برنامجالمشروعات في الذخيرة بموجب دورتين من دورات نظام تخصيص الموارد على أس
 تبنيه لغرض تعزيز فرص العمالة. تملسالسل القيمة  اله للتنمية الريفية ونهج امخطط

وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة إليالء اهتمام خاص لتصميم المشروعات بحيث تضمن أال تذهب  -33
إلى المزارعين األكثر ثراء. وفي موضوع آخر يتعلق بهذه المسألة، أوضحت إدارة الصندوق إلى أنه فوائدها 

مستفيدين من بعض أنشطة المشروعات معدل المساهمة إلى ال ، تراجعالتفاوض مع الحكومةومن خالل 
 .بالمائة لضمان استهداف أكثر تحديدا للمزارعين الفقراء 20إلى  50المخصوصة من 

وعّبر ممثل الحكومة التركية عن تقديره لتقييم البرنامج القطري، وأبلغ لجنة التقييم بأن بالده قد أحرزت  -34
خطوات كثيرة في التنمية الزراعية والريفية، وأن حكومة بالده مازالت تعتبر الشراكة متعددة األوجه مع 

دخال تحسينات في التطرق للفقر الريفي، والقضاء على التف ارئيسيعامال الصندوق  على القطاع اوتات، وا 
 .الزراعي

يتمتع بصورة ال وسعت اللجنة للحصول على إيضاح بشأن تبعات وجهة النظر القائلة بأن الصندوق  -35
وحيث أن تركيا  .في البالد، وأنه بحاجة لتعزيز شراكته مع تركيا ليعكس وضعها كبلد متوسط الدخل واضحة
عمل اختبار إلدخال االبتكارات، فقد طلب أعضاء اللجنة أيضا إيضاحا مع الصندوق بمثابة م شراكتهاتعتبر 
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هذه الشراكة ذات أهمية للصندوق، واألسباب الكامنة خلف الشراكة المحدودة للصندوق سبب اعتبار حول 
مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها على المستوى القطري. وأوضحت إدارة الصندوق بأن 

تركيا قد أثمرت عن خبرات قيمة يمكن تقاسمها وتحويلها إلى البلدان المجاورة من خالل بناء  شراكتها مع
القدرات والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. وأخيرا، فقد أشارت إلى أنه يتم السعي إلرساء 

المزيد  إلىه أن يؤدي من شأن في تركيا الشراكات مع الشركاء اإلقليميين، وأن إنشاء مكتب قطري للصندوق
من االنخراط في األنشطة غير اإلقراضية، بما في ذلك إرساء الشراكات والتعاون بين بلدان الجنوب 

دارة المعرفة  وحوار السياسات.  والتعاون الثالثي وا 

مقترض في آن  الذي تلعبه تركيا كبلد مانح وبلدوسلط مكتب التقييم المستقل الضوء على الدور المزدوج  -36
شراكات مع زبائن الصندوق خارج مسارات التعاون التقليدية. وتتشاطر الفرصا جديدة إلرساء  يتيحا، مما مع

الصندوق و  .تركيا مع الصندوق نفس جدول األعمال واالهتمامات في السعي لتحّول ريفي مستدام وشمولي
ة والخبرة واالبتكار. الوصول إلى هذه الغاية لجهة المعرفأفضل موقع يمكن له فيه أن يساهم في في 

 وبالتالي، البد من أن يصاغ البرنامج القطري تبعا لذلك.

جميع  الموافقة علىعكس وأخيرا، ُأشير إلى االتفاق عند نقطة اإلنجاز الذي ُأبرم مع الحكومة والذي ي -37
دراجالتوصيات الخمس الواردة في تقييم البرنامج القطري،  ص جميع هذه التوصيات في برنامج الفر  وا 

 القطرية الجديد قيد اإلعداد.االستراتيجية 

من جدول األعمال: مبادرة تقييم األثر بموجب التجديد التاسع لموارد الصندوق: توليفة موجزة  5البند 
 للدروس المستفادة وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليها

حول مبادرة تقييم األثر بموجب التجديد التاسع لموارد  EC 2016/91/W.P.7استعرضت اللجنة الوثيقة  -38
كما هي واردة في ضميمة  يقات مكتب التقييم المستقل عليهاوتعل ،الصندوق: توليفة موجزة للدروس المستفادة

 .لهذه الوثيقة

ياس قاص ببعض القضايا، مثل الصمود، و األثر الخ ن الغاية من هذا التقدير هو تتّبعوأشارت اللجنة إلى أ -39
تلقي . وأشار هذا التقدير إلى إلى أقصى درجة ممكنة عدد األشخاص الذين تصل إليهم مشروعات الصندوق

م يتجاوز بكثير وهو رق -مليون مستفيد خدمات من خالل المشروعات التي يمولها الصندوق  139حوالي 
 تاسع لموارد منصوص عليه في فترة التجديد الكما هو مليون شخص  90 الهدف الموضوع البالغ

من السكان الريفيين الذين شهدوا زيادات كبيرة في العوائد الزراعية.  امليون 44وأن هنالك  –الصندوق 
مليون شخص من قبضة  80وكذلك وّفر هذا التقدير توصيفا جيدا للدروس المستفادة. وحول مؤشر تخليص 

أن مؤشر "تخليص  هوالفقر، أعلمت إدارة الصندوق أعضاء اللجنة بأن الدرس المستفاد من هذه العملية 
األشخاص الذين تجاوزوا عتبة  وهو عدد ،قياسي نقدي واحدوقياسه بمؤشر  -" األشخاص من قبضة الفقر

هامة والكبيرة التي ُحّولت إلى، وتوّلدت من مغلوط وغير كاف؛ وقد فشل في اقتناص الفوائد ال - خط الفقر
الصندوق. وبالتالي، فإن تقدير أثر مشروعات الصندوق يتطلب جملة مشروعات خالل المستفيدين من 

 تدخالت مشروعات وبرامج الصندوق. أعرض من المؤشرات يتم على خلفيتها قياس



EB 2016/117/R.28 

8 

ال يتلخص فقط في كونه فرصة للتعلم، أكدت على أن الهدف من التقدير  بالتقرير، لكنهات اللجنة ورحب -41
أيضا عملية للمساءلة، ومن هنا الحاجة إلى اإلبالغ عن جميع المؤشرات كما اتُّفق  يمثلجب أن ولكنه ي

 ، هنالك ثالثعليه خالل عملية تجديد الموارد. وكما سّلط عليه الضوء في تعليقات المكتب على هذا التقدير
 عنتوليفة موجزة على اإلبالغ بصورة صريحة يتكون من تقرير  ( عدم قدرة1قضايا ناشئة، وهي: )

أي عدد األشخاص ، 2012المؤشرات الجديدة الثالثة المتفق عليها مع الدول األعضاء في فبراير/شباط 
( غياب مقطع 2؛ )وسوء التغذية بين األطفال ،الذين يتم تخليصهم من قبضة الفقر، وطول موسم الجوع

مة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من األسباب التقريبية ألداء التدخالت خاص بالقضايا المنتظ
( أهمية إرساء التوازن المطلوب بين الترويج للمساءلة والتعلم في 3اإلنمائية الجيد أو األقل من الجيد؛ )

والتعلم من كل عض أعضاء اللجنة على أهمية التقدير وأكد باختيار المشروعات لتقدير األثر في المستقبل. 
وجوب أن أما وجهة نظر اللجنة، فتتلخص في من المشروعات جيدة األداء ورديئة األداء على حد سواء. 

 في النظر في االلتزامات المعقودة بموجب التجديد التاسع لموارد الصندوق، واإلنجازات ب التقييم يبدأ
 وبالتالي الخروج بالدروس المستفادة للمستقبل. ،والنتائج المتحصل عليها 2009-2013لفترة ا

، نظرا ألن وحالة التغذية ،ث تعداد الفقر، وطول موسم الجوعواعترف أعضاء اللجنة بتعقيد كل من تحدي -41
الذي يعكس بحق عمل الصندوق.  ربما ال يكون المؤشر الوحيد"األشخاص الذين يتم تخليصهم من الفقر" 

شر ُأدرج في مصفوفة التجديد العاشر لموارد الصندوق، فإنه من الهام ومع ذلك، ونظرا ألن نفس المؤ 
بصورة مستمرة عن المؤشرات المتفق عليها لجعل المقارنة االتفاق على سبيل المضي قدما في كيفية اإلبالغ 

اللجنة من اإلدارة تزويدها بتقدير عن عدد األشخاص طلبت . وبالتالي، بين فترات تجديد الموارد ممكنة
انطوى حتى ت التجديد التاسع لموارد الصندوق، لذين تم تخليصهم من قبضة الفقر بما يتماشى مع التزاماا

 لتحسين قياس النتائج في المستقبل.المتاحة ّوغ والخيارات مع توفير المس، هذا الرقم على هامش خطأ

التقرير حول تحسين أصول واستجابة لذلك، أشارت إدارة الصندوق إلى أن النتائج المسهبة المعروضة في  -42
ة التجديد للمساءلة عن االستثمارات التي أجراها في فتر  خاضعةالسكان الريفيين، تظهر أن الصندوق كان 

وأن التركيز على مؤشر واحد قد فشل في اقتناص طبيعة استثمارات الصندوق.  التاسع لموارد الصندوق،
ق على إيجاد إطار أعرض للفعالية اإلنمائية يتضمن إدارة الصندو  تعملوللتطرق لموضوع جودة البيانات، 

االتصاالت وتكنولوجيا وهي تتضمن العمل مع شعبة  لجارية واألنشطة الجديدة المضافة،المبادرات ا
إلعداد نظم لمعالجة البيانات في وقتها الفعلي، وتدريب موظفي الصندوق والحكومات على  المعلومات

الدروس  ه سيتم تقاسمكذلك أشارت اإلدارة أيضا إلى أنلمشروعات. الرصد والتقييم، وتحسين تصميم ا
والنتائج الناجمة عن مبادرة تقدير األثر مع الوكاالت التي تتسم بنفس العقلية في العمل. وبالمضي قدما، 

ويضمن إدراج مؤشرات  ،استعراض منتصف الفترة إلطار قياس النتائج في الصندوق النقاط المثارة سيعكس
  .2016-2025ة في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة بصورة مالئملنتائج المتوقعة اتعكس 
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من جدول األعمال: نهج الصندوق في استراتيجية االنخراط مع البلدان التي تعاني من أوضاع  6البند 
 هشة وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه

وضميمتها، التي تتضمن نهج الصندوق الستراتيجية  EC 2016/91/W.P.6نظرت لجنة التقييم في الوثيقة  -43
وتعليقات مكتب التقييم  ،االنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة التي أعدتها إدارة الصندوق

 خطوة أولى إيجابية نحو إعداد استراتيجية للتطرق للهشاشة.كالمستقل عليها، ورحبت بها 

ن اإلدارة من الحصول على التغذية الراجعة والتعليقات المفيدة تمكّ ومع االعتراف بأن ورقة النهج هذه سوف  -44
 لصياغة االستراتيجية، إال أن اللجنة استذكرت بااللتزام المعقود لعرض هذه االستراتيجية 

 بتوطلبت مناقشة هذه المسألة في االجتماع القادم للمنسقين واألصدقاء. واستجا 2016في أبريل/نسيان 
ئلة بأنه نظرا للطبيعة االستراتيجية لهذه الورقة، فسيكون من المفيد الحصول على التغذية إدارة الصندوق قا

 الراجعة من المجلس التنفيذي قبل عرض االستراتيجية بصيغتها النهائية.

 ته اإلدارة في محاولة منهاعّدلوناقشت اللجنة أيضا بالتفصيل التعريف الجديد المقترح للهشاشة، والذي  -45
وكما  ولتأصيل التحديات الناجمة عن العمل في األوضاع الهشة. ،نالشركاء اآلخريمع اءمة لضمان المو 

، فقد رحبت 2015أوصى به التقييم المؤسسي عن هذا الموضوع، والذي استكمله مكتب التقييم المستقل عام 
 اللجنة بالتأكيد على األوضاع الهشة في استشراف المستقبل.

 ضعف المؤسسات،األشخاص عوضا عن  ضعفالتعريف الجديد على ز يتركوعّبرت اللجنة عن قلقها إزاء  -46
المحركات التي تؤدي إلى زيادة الهشاشة. كذلك فقد شعرت أيضا  إحدىمشيرة إلى أن رداءة الحوكمة هي 

عريف مع التعريفات الالموضوعية. وطلبت اللجنة أن تتم مواءمة هذا التذا التعريف يمكن أن يسمح ببأن ه
ومن ثمة، مواءمته مع الصندوق. وأشارت  ،أو البنك الدولي األخرى األمم المتحدة منظماتستخدمها التي ت

 ما منوأنه  ،للمنظمات الدولية األخرى ونهجها بهذا الصدد ااستعراض قد أجرت اإدارة الصندوق إلى أنه
إال أنه يتماشى مع  ،بالصندوق ومع أنه خاصدوق، . وأما نهج الصنللهشاشة تعريف حالي متفق عليه دوليا

 النهج التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية األخرى.

" المذكورة في التعريف اقتصادية، أو مناخية، أو تتعلق الصدماتواستجابة لتساؤل حول فيما لو كانت " -47
 بأحداث عنف، أوضحت إدارة الصندوق بأن المصطلح يغطي جميع هذا المظاهر.

وسعى بعض األعضاء إليضاح حول النهج المتمايزة، وفيما لو أن "نافذة االستجابة لألزمات" ستكون جزءا  -48
أو أنها ستمول من موارد  ،من التعديالت المخطط إلدخالها على نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

موضوع وغيره من تكميلية. كذلك فقد سلطوا الضوء أيضا على الحاجة لضمان االتساق بين هذا ال
عالوة على  االستراتيجيات والسياسات المؤسسية األخرى في الصندوق، مثل استراتيجية إرساء الشراكات.

أداة لتحليل الهشاشة، مع تكون بمثابة بلية لالقطرية المستقمكانية استخدام االستراتيجيات أشير إلى إذلك، 
 األوضاع الهشة.وق في اإلبقاء على البساطة في أهداف وأنشطة عمليات الصند

وأوضحت إدارة الصندوق، عالوة على ذلك، أن مؤشر الهشاشة يمكن استخدامه لجميع البلدان؛ وأن النهج  -49
 المتمايزة لألوضاع الهشة يمكن تطبيقها فقط على العشرين بالمائة األخيرة )أي حوالي عشرين بلدا(؛ وأنه
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الميزة النسبية للصندوق في هذه االستراتيجية. نطاق سيتم التطرق فقط لألسباب الجذرية التي تقع ضمن 
 بعين االعتبار. المتوفرة ستؤخذجميع التعليقات  أنعلى إدارة الصندوق للجنة  أكدتوفي الختام، 

 من جدول األعمال: تقييم البرنامج القطري للبرازيل  7البند 

(، الذي EC 2016/91/W.P.4)الوثيقة  ديةاالتحااستعرضت اللجنة تقييم البرنامج القطري لجمهورية البرازيل  -51
 االتي تنطوي على ثمانية مشروعات وبرنامجو ، 2008-2015يغطي الشراكة مع البرازيل في الفترة من 

دارة البرنامج القطري.  ،2008للفرص االستراتيجية القطرية ُأعد عام   وا 

لبرازيل للمشروعات التي يمولها وأحاطت اللجنة علما بالمعدل المرتفع للتمويل المشترك الذي توفره ا -51
يعكس التزام البالد والقيمة الكبيرة التي توليها لشراكتها مع المنظمة. وعلى الرغم من أن  مماالصندوق، 

تمويل الصندوق للبرازيل محدود نسبيا، إال أنه يبقى هاما في إسهامه في التخفيف من وطأة الفقر الريفي. 
ُأجري عام  الذي قطرياللبرنامج لقييم منذ آخر تالذي طرأ ملموس في األداء التحسن بالوأحاطت اللجنة علما 

برنامج الفرص االستراتيجية  لمالءمة( المعدل المرضي 1، ورحبت على وجه الخصوص بما يلي: )2007
نجازات المشروعات المغلقة؛ ) 2008القطرية لعام  ( التركيز على األنشطة غير 2والمشروعات الجارية، وا 

دارة المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون اإلق رساء الشراكات وا  راضية مثل حوار السياسات وا 
( المعّدل المرضي للترويج للمساواة بين الجنسين في المشروعات المستكملة، والحاجة لتحسين 3الثالثي؛ )

نشاء مكتب قطري للصندوق ( األثر اإليجابي إل4تعميم المساواة بين الجنسين في المشروعات الجارية؛ )
 وتزويده بموظفين مهنيين اثنين ومساعد برنامج واحد.

وأشادت اللجنة بمكتب التقييم المستقل للجودة العالية لتقييم البرنامج القطري. وأشارت إلى أن البرازيل توفر  -52
بتكريس اهتمام متوسطة الدخل. وأشارت اللجنة إلى التوصيات عن انخراط الصندوق في البلدان  مثاال جيدا

أكثر وضوحا لألنشطة الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة، مع اإلبقاء على التركيز على المدخالت 
الضرورية غير الزراعية ألغراض التحول الريفي؛ ولتحديد تكلفة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد 

، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب ؛ وتعزيز االنخراط وتخصيص الموارد لألنشطة غير اإلقراضية
؛ ولندب مدير البرنامج القطري األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضيةبين لخلق توازن أفضل ؛ والتعاون الثالثي

 إلى البرازيل.

عمق تقييم البرنامج القطري وكفاءة وجودة العملية بأسرها. وبترحيبها بالتوصيات واعترفت إدارة الصندوق ب -53
الصغيرة  أصحاب الحيازاتزراعة ة، أكدت إدارة الصندوق للجنة على استمرار تركيزها على المطروح

وضع تكاليف لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد  ها أشارت إلى أنإال أن واألنشطة غير اإلقراضية،
لبرنامج القطري في . وسيتم النظر في ندب مدير اهذا الغرضل سيتطلب إعداد استراتيجية ومنهجية مؤسسية

. 2016سياق خطة الالمركزية المؤسسية المقرر عرضها على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 
وبهذا الصدد، اقترحت اللجنة أن ينظر الصندوق في إنشاء مجمع إقليمي في البرازيل لتخديم إقليم أمريكا 

  الالتينية والكاريبي.
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 ل ما يلي:وطلبت اللجنة معلومات إضافية حو  -54

  وعزت إدارة الصندوق ذلك إلى وتنفيذهافي المصادقة على المشروعات الوقت المستغرق .
للقطر،  االتحاديةالمتعددة المطلوبة للموافقة على المشروعات في البالد بسبب الطبيعة  المستويات
 أن الوضع قد تحسن بالنسبة آلخر مشروعين.مشيرة إلى 

  ،أي تبعات سلبية على الكفاءة للعدد الكبير من المشروعات التي يدعمها الصندوق في البالد
إلى أنه، ونظرا لنهج  في المستقبل. وأوضحت إدارة الصندوق والخطط الرامية للتوسيع الجغرافي

  .استهداف اإلقليم الشمالي الشرقي في البالد، فلن يكون هنالك تشرذم وتشتت

  أي وزارة  الزراعة على نطاق صغير والزراعة التجارية والعالقة مع وزارتين مختلفتينالتفريق بين(
. وما الذي يعنيه ذلك للصندوق بالنسبة لحوار السياسات واالنخراط التنمية الزراعية ووزارة الزراعة(

 وبهذا الصدد، أكدت إدارة الصندوق على أن المناقشات قد بدأت أيضا مع وزارة الزراعة، وأن
 التنسيق سيتعزز مع كلتا الوزارتين.

لمزيد من االهتمام لربط اإيالء المشروعات المفيد إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة أيضا إلى أنه سيكون من  -55
أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق، وبناء شراكات أكثر بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المزارعين 

في روما ومع الشركاء اآلخرين. وأكدت إدارة الصندوق ألعضاء اللجنة على  التعاون مع الوكالتين األخرتين
إيالئها الهتمام مخصوص لبعض سالسل القيمة المحددة لربط المزارعين باألسواق. وفيما يتعلق بالمنظمتين 

مع منظمة األغذية والزراعة  على وجود تعاون وثيقسلط الضوء خرتين في روما والشركاء اآلخرين، األ
مركز التميز ألغراض برنامج شراء األغذية ألفريقيا ل ول تقاسم المعلومات والوثائق، وكذلك األمر بالنسبةح

التعاون البحثي الزراعي البرازيلي الذي أنشأه برنامج األغذية العالمي في برازيليا، عالوة على مراكز بحوث 
وأما الميزانية اإلجمالية المخصصة ألنشطة حوار السياسات  .من خالل سوق االبتكارات اإلفريقي البرازيلي

بالمائة فقط من الميزانية اإلدارية للحافظة، وحكومة البرازيل ملتزمة بتوفير تمويل مشترك  10فال تتعدى 
 لجميع المنح المتوفرة.

همة في الحد من وأشارت اللجنة إلى أن الصندوق يمكن أن يقوم بالمزيد لتحقيق إمكانيته الكاملة في المسا -56
إلى وجود فرص في مجاالت تعزيز  أشار مكتب التقييم المستقلالفقر الريفي في البرازيل، وبهذا الصدد 

 .صورة الصندوق وحوار السياسات

تقييمات البرامج القطرية التي يعدها ل يمكنوفيما يتعلق بتساؤل محدد، أوضح مكتب التقييم المستقل أنه  -57
لمشروعات اإلفرادية اتقديرات أثر و األشخاص الذين تصلهم مشروعات الصندوق المكتب أن تبّلغ عن عدد 

 .الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر بهدف اإلبالغ عن عدد األشخاصفي بلد ما 

العمل الجيد الذي يقوم به على و المشروعات جيدة اإلعداد على األرض، وفي الختام، أثنت اللجنة على  -58
البرنامج القطريين في سلفادور اللذين ينسقان ويجريان اإلشراف المباشر  ي  ف  وجودة وتفاني موظ ،الصندوق

دارة المكتب القطري   .على المشروعات ورصد الحافظة وتقييمها وا 
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 من جدول األعمال: مسودة ورقة النهج المتعلقة بالتقييم المؤسسي لالمركزية في الصندوق 8البند 

كما هي واردة في  ،المتعلقة بالتقييم المؤسسي لالمركزية في الصندوقناقشت اللجنة مسودة ورقة النهج  -59
، ووّفرت تعليقاتها لمكتب التقييم المستقل، والتي حظيت بالترحيب أيضا من EC 2016/91/W.P.3الوثيقة 

. وكذلك فقد تشاطرت اإلدارة تعليقاتها المفصلة مع مكتب التقييم المستقل حول مسودة قبل إدارة الصندوق
وضع نهج أن يشمل هذا التقييم تغذية راجعة تحليلية عن كيفية ورقة النهج هذه، ومنها على سبيل المثال 

ومستوى  ،الالمركزية لتقديرات مظاهر معينة )التكاليف، وقياس النتائج، ومخصصات الموارد البشرية
، مقارنة بكيفية مقاربة المؤسسات المالية الدولية األخرى )مصرف التنمية اآلسيوي (التفويض بالصالحيات

 لقضية الالمركزية فيها. ،ووكاالت األمم المتحدةومصرف التنمية األفريقي( 

أهمية وأنه سيستعرض كفاءة وفعالية و ، 2003-2015وأحاطت اللجنة علما بأن التقييم يغطي الفترة  -61
، بما في ذلك إطار سياسة الحضور لم من منظمات يمكن المقارنة معهاهمية للتعاألمع إيالء الالمركزية 

، مع تكريس االنتباه للتعلم من المنظمات التي يمكن القطري والنماذج المختلفة للمكاتب القطرية للصندوق
ضور القطري منذ بدايته حيث كان فإنه سوف ينظر أيضا في تطور الح ،. وبهذا السياقالمقارنة معها

برنامجا رياديا للحضور الميداني، إلى إعداد سياسة واستراتيجية للحضور القطري، وتبني استراتيجية 
. ونظرا للطبيعة التوصيفية لهذا التقييم مع إيالء اهتمام إضافي لمسألة التعلم، 2013الحضور القطري عام 

لى  –فإن هذا األخير سوف ينظر أيضا  التي أدخلتها اإلدارة في  الجاريةفي اإلجراءات  –المدى الممكن وا 
 لضمان فعالية وكفاءة الالمركزية. 2016عام 

وفي تقديرها للفعالية، اعتبرت اللجنة بأنه من الهام لهذا التقييم المؤسسي أن يستشير الشركاء لجمع التغذية  -61
تعبئة التمويل  إضافة إلىالراجعة عن انخراط الصندوق في حوار السياسات الوطني وتقاسم المعرفة، 

تين في روما، في سياقات عالوة على ذلك، فإن من شأن تعاون أكبر مع الوكالتين األخر المشترك. 
الالمركزية، أن تأتي بميزات كبيرة على وجه الخصوص. وكذلك فقد تم تسليط الضوء أيضا على الحاجة 
للنظر في نموذج التكاليف إلى الفوائد بالنسبة لالمركزية، ألنه وعلى الرغم مما تمثله من فرص إلنشاء 

ا كبيرا على وقت مدراء البرامج القطريين. وأكد شبكات حوار السياسات، فإنه في الوقت نفسه يخلف أثر 
مكتب التقييم مجددا على إيالء االهتمام لهذه المظاهر، وللتعاون مع الوكالتين األخرتين في روما، وقال بأنه 

 سُتجرى مقارنة للبلدان التي تمتلك مكاتب قطرية وتلك التي ال يوجد فيها مكاتب قطرية.

التطرق ، وطلبت لالتفاقيات مع البلد المضيفقت الذي يستغرقه التفاوض وأخيرا، تساءلت اللجنة عن الو  -62
في حلقات  وشجعت مكتب التقييم أيضا على إشراك شركاء من القطاع الخاص ،لهذا الوضع في التقييم

بهدف الحصول على وجهات نظرهم. وفي الختام، أكد مكتب التقييم المستقل  العمل القطرية المخطط لها
 ذ بعين االعتبار التوجيهات اإلضافية التي وفرتها اللجنة في تصميم وتنفيذ التقييم.على أنه سيأخ

 من جدول األعمال: اإلجراء الخاص بإعداد محاضر دورات لجنة التقييم والموافقة عليها وتداولها 9البند 

ترح إلعداد مسودات ومع موافقة اللجنة على اإلجراء المق ،وفي الدورة التسعين لجنة التقييم ،أشير إلى أنه -63
فقد طلبت اللجنة تنقيح الوثيقة بتوفير معلومات إضافية  ا،محاضر دورات اللجنة وتداولها والمصادقة عليه

عن اإلطار الزمني المقترح لتداول محاضر دورات اللجنة مع أعضاء اللجنة. وبالتالي، فقد نظرت اللجنة في 

https://webapps.ifad.org/members/ec/91/docs/EC-2016-91-W-P-3.pdf
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 من الوثيقة  15و 14رد في الفقرتين اإلطار الزمني المقترح، وصادقت عليه كما هو وا

EC 2016/91/W.P.8. 

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 10البند 

لمدة نصف  التقييم صادقت اللجنة على المقترح الذي تقدم به مكتب التقييم المستقل لعقد دورة إضافية للجنة -64
 لصندوق.لالمركزية في ااقشة التقييم المؤسسي ، لمن2016الثاني  نوفمبر/تشرين 28صبيحة يوم 

 بالنيابة عن اللجنة وباألصالة عن نفسه  ،وقبل اختتام الدورة، نقل رئيس لجنة التقييم شكره وامتنانه -65
لشعبة البحوث مديرا الذي ُعّين مؤخرا نائب مدير مكتب التقييم المستقل، ، Ashwani Muthooللسيد 

دارة ال معرفة، والذي سينتقل إلى منصبه الجديد بتاريخ واالنخراط العالمي في دائرة االستراتيجية وا 
بصورة كبيرة لتفانيه وحرصه وللخدمة القيمة التي  Muthoo. وتم الثناء على السيد 2016أبريل/نيسان  15

 وفرها للجنة التقييم.

دارة  ،وفي ختام مداوالتها -66 عّبر رئيس اللجنة عن تقديره ألعضاء اللجنة، ولمكتب التقييم المستقل، وا 
الصندوق، وموظفيه، والمترجمين الفوريين والمراسلين على عملهم الدؤوب وصبرهم خالل ما اعتبره دورة 

 مثمرة للغاية. 


